HL A V NÍ M Ě ST O PR A H A
M AG I ST R ÁT H L A VN ÍH O M Ě ST A PR A H Y

Identifikační kód
připomínky

PID

O D BO R Ú ZE M NÍ HO P L ÁN U

PŘIPOMÍNKA
KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. MĚSTA PRAHY
podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
I.

Identifikační údaje pro evidenci připomínky fyzických a právnických osob

Jméno příjmení /
Název organizace

Městská část Praha – Šeberov, IČ:00241717

Adresa pro doručení

ÚMČ Praha – Šeberov,K Hrnčířům 160,149 00 Praha 4 - Šeberov
ano

Podává-li připomínku více navrhovatelů, jsou údaje o nich uvedeny v samostatné příloze
(seznamu osob uplatňujících věcně shodnou připomínku)

ne

X

II. Upřesnění obsahu připomínky
ÚP hl.m.Prahy
obecně k obsahu

X

Proces pořizování

ne

ano
ano

X

ne

Textová část
Grafická část

ano
X

X

ano

ne
ne

III. Údaje o uplatněné připomínce
Praha - Šeberov
Městská část
Šeberov
Katastrální území
571/261, 571/262, 571/32, 571/267, 571/41
Čísla pozemků
Případně doplňující popis
Obsah/popis

Grafická příloha
(dle potřeby v samostatné
příloze )

V Praze , dne 7.12. 2009

Městská část Praha- Šeberov vznáší zásadní připomínku - nesouhlas u výše
uvedených pozemků s navrhovaným funkčním využitím SM. Dotčené území je uvnitř
intravilánu obce , jejíž okolní využití je OB . Navržené využití dle konceptu ÚP
nevhodně zatíží území s původní nízkou předměstskou zástavbou ,veškeré dopravní
spojení dle ÚP širšího významu do území SM bude řešeno pouze přes obslužné
komunikace okolní obytné zástavby.Území nemá dostatečnou infrastrukturu pro
zhuštění zástavby, stávající uliční síť nedovoluje vybudovat kapacitní dopravní
napojení mimo stávající obytnou zástavbu pro zvýšenou zátěž vozidel.. Zhuštění
zástavby a navýšení podlažnosti, což navržené regulativy umožní, se negativně
projeví ve stávající urbanistické struktuře obce. Jakožto Městská část Praha –
Šeberov nesouhlasíme s narušením siluety a charakteru obce. Žádáme toto území na
výše uvedených pozemcích řešit v souladu s okolní zástavbou jako OB a s
prostorovou strukturou území O1 - 3.
Změna využití
dle konceptu ÚP

Požadované funkční využití

………………………………
podpis připomínkujícího / statutárního zástupce

